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Standaardformulier 
publicatieplicht 
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Stichting Staphorst helpt Staphorst

6 0 3 5 0 8 4 9

Rechterensweg 30

0 5 2 2 4 6 2 1 1 1

contact@staphorsthelptstaphorst.nl

www.staphorsthelptstaphorst.nl

8 5 3 8 7 0 4 6 9

Welzijn - Overig welzijnswerk

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Nederland

0

0

J. Kuijers

E. Ritsma

E. Ritsma

R. Slager
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

De Stichting heeft ten doel:
a) het verlenen dan wel coördineren van (financiële) steun aan inwoners van de 
gemeente Staphorst ingeval van (gevolg)schade aan hun persoon en/of goederen, 
waarvoor geen of onvoldoende recht op vergoeding jegens anderen bestaat; en
b) voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe 
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Ons initiatief is gebaseerd op onze opdracht om om te zien naar elkaar, naastenliefde 
te tonen en ons verantwoordelijk te weten voor de gemeenschap. Binnen de 
gemeenschap van Staphorst leeft nog een sterk gevoel van ‘burenplicht’, in andere 
delen van het land ook wel ‘noaberschap’ genoemd. Vreugde en verdriet, zorg en 
lijden, voor- en tegenspoed wordt van elkaar gezien en daarin proberen we met elkaar 
mee te leven. Meeleven kan een ander helpen en hier kan op verschillende manieren 
invulling aan worden gegeven. Stichting Staphorst helpt Staphorst wil meeleven in de 
vorm van financiële steun als daar aanleiding toe is en door de betreffende persoon of 
personen op prijs gesteld wordt.
Het verwezenlijken van de doelstelling proberen we te bereiken door een doneeractie 
op te zetten.
Hierdoor kan de stichting medemensen in nood (financiële) steun geven als ze deze 
steun niet op een andere wijze verkrijgen of kunnen vragen.

Het stichtingsbestuur komt (op verzoek van de omgeving) in actie als er nood, die valt 
binnen de doelstelling van de stichting,  ontstaat binnen de doelgroep.
Door middel van sociale media, internet, persartikelen of advertenties en ook op de 
eigen website wordt publiciteit gegeven aan de actie om financiële middelen te 
verwerven.
Daarbij wordt het bankrekeningnummer van de stichtging gepubliceerd om giften te 
kunnen  ontvangen. 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies en andere 
bijdragen, schenkingen, erfstellingen en legaten en door alle andere verkrijgingen en 
baten.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Het stichtingsbestuur komt (op verzoek van de omgeving) in actie als er nood, die valt 
binnen de doelstelling van de stichting,  ontstaat binnen de doelgroep. 
De doelgroep wordt gevormd door de inwoners van de gemeente Staphorst die steun 
nodig hebben ingeval van (gevolg)schade aan hun persoon en/of goederen, waarvoor 
geen of onvoldoende recht op vergoeding van anderen bestaat.
De stichting houdt geen vermogen aan.De ontvangen giften en donaties worden 
volledig besteed aan de hulp waarvoor de middelen zijn bestemd.
Slechts voor de continuïteit van de stichting wordt een bedrag lager dan € 250 
aangehouden om bankkosten te kunnen betalen.Dit bedrag wordt verkregen door inleg 
van de bestuurders of door de ClubSupportactie van de Rabobank.

https://staphorsthelptstaphorst.nl/wp-content/uploads/2023/02/Beleidsplan-
Stichting-Staphorst-helpt-Staphorst.pdf

Open

Niemand van de betrokkenen bij de stichting ontvangt een vergoeding of beloning voor 
hun werkzaamheden.

In 2014 is na een heftige woning-/boerderijbrand, waarbij het gehele pand met 
inboedel verloren is gegaan, het idee ontstaan om deze stichting op te richten. Zoals in 
de doelstelling omschreven om steun te verlenen aan een persoon of personen die dit 
nodig hebben ingeval van (gevolg)schade aan hun persoon en/of goederen, waarvoor 
geen of onvoldoende recht op vergoeding van anderen bestaat.
In afstemming met de Belastingdienst is in dat jaar de eerste actie gestart.
Vier jaar later, in 2018, was er opnieuw een woningbrand. Een groot deel van de 
woning kon worden behouden, maar de schade was toch behoorlijk. De bewoners 
vielen ook binnen de doelstelling en werkwijze van de stichting, zodat ook hiervoor een 
actie is opgestart.
In 2019 kregen we een verzoek van geheel andere aard. Een mevrouw uit de 
gemeente Staphorst kreeg te maken met een ernstige ziekte. Er was nog enige hoop 
gevestigd op een behandeling in België, maar deze dure behandeling werd niet 
vergoed. De stichting is ingegaan op het verzoek om de gemeenschap op te roepen 
om geld te geven voor de kosten van de medische behandeling.
Eind 2022 was er opnieuw een brand waarbij een woonboerderij volledig in de as werd 
gelegd. Ook voor deze familie is een actie opgezet om de niet vergoede onkosten te 
kunnen betalen. Deze actie is begin 2023 in de afrondende fase.
Helaas bleek het nodig om direct aan het begin van 2023 een nieuwe actie te starten. 
Bij een spoorwegongeval, waarbij een tractor door een trein werd aangereden op de 
spoorwegovergang, is de familie aansprakelijk voor de schade, die niet door anderen 
wordt vergoed. 

Open
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.3 1 1 2 2 0 2 2

31-12-2022 31-12-2021 (*) 31-12-2022 31-12-2021 (*)

0

0

0

0

0

0

0

1.735

0

0

0

0

0

0

0

14

1.735

1.735

14

14

181

0

0

0

181

1.554

0

0

0

1.735

14

0

0

0

14

0

0

0

0

14

In kalenderjaar 2021 waren er geen calamiteiten. Stichting Staphorst helpt Staphorst is dus in dat jaar niet in actie gekomen.
Op 31-12-2021 was er nog €14 aan liquide middelen. 
In 2022 is er een actie opgestart in verband met een woningbrand op 12 december. In de staat van baten en lasten is hiervan een verantwoording 
gegeven.
Het is de bedoeling van het stichtingsbestuur om nagenoeg het volledige bedrag aan binnengekomen giften te besteden aan de doelstelling.
Jaarlijks zijn er echter wel de bankkosten. Daarvoor is er € 70 door het bedrijf van één van de bestuursleden overgemaakt om deze kosten te kunnen 
voldoen. Ook is er meegedaan aan de ClubSupport-actie van de Rabobank. Uit deze actie is € 209,44 ontvangen. Dit bedrag wordt volledig besteed aan 
de bankkosten. Na aftrek van de kosten over 2022 is het resterend bedrag opgenomen als continuïteitsreserve.
Op de balansdatum 31-12-2022 was er een bedrag van €1735 aan liquide middelen. Hiervan is een bedrag van € 1554 toegekend aan het 
bestemmingsfonds. Dit betreffen namelijk giften voor de woningbrand die na de uitkering eind december zijn binnengekomen. In 2023 zal dit bedrag 
alsnog worden overgemaakt.



05 van 06

3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+

2022 2021 (*)

0

0

24.038

24.038

16.405

0

0

0

0

40.443

0

279

40.722

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

78
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3 Staat van baten en lasten

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als 
hier een toelichting in is 
opgenomen.

38.895

2021 (*)

0

0

0

0

0

0

0

0

38.895

0

106

39.001

1.721

In bovenstaande staat van baten en lasten wordt een verantwoording gegeven van de 
financiële middelen.
De baten van particulieren en bedrijven zijn de som van alle giften die overgemaakt 
zijn om te besteden aan de doelstelling van de stichting en specifiek bedoeld voor de 
persoon/personen waarvoor een actie is opgestart. Een gever weet dus zeker dat het 
bedrag aan die persoon of personen ten goede komt.
Aangezien de stichting geen vermogen aanhoudt wordt het totaal aan verworven 
giften/donaties bestemd voor de actie die door de stichting wordt benoemd.
De 'overige baten' betreffen de aanzuivering van €70 (zie toelichting bij de balans)
en € 209 die verkregen is uit de ClubSupport-actie van de Rabobank. 
Het totaal van € 279 is of zal besteed worden aan de bankkosten. 
De lasten bestaan uit twee componenten. Bijna het gehele bedrag is besteed aan de 
doelstelling, dus komt ten goede aan de personen die dit nodig hebben ingeval van 
(gevolg)schade aan hun persoon en/of goederen, waarvoor geen of onvoldoende recht 
op vergoeding van anderen bestaat.
Het andere component van een gering bedrag betreffen de bankkosten.

Open

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

64

0

14

2022


